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 MADDE 14                                                   GEÇİŞ HAKKI HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ

1) Altyapıya Katılım ve Hizmet Bedeli (Lisans Süresince Bir Defalık TL/m) 2021 2022

1.1- Altyapı Katılım Bedeli için Birim altyapı yapım maliyeti 120,00 120,00

1.2- Altyapı Arıza-Bakım-Onarım Ücreti (Yıllık) 1,25 1,50

2) Altyapı Tesis Kullanım Bedelleri ( 1 Yıl, TL/m) 2021 2022

2.1- Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda olan Haberleşme Altyapısında göz kullanımı için geçiş 
hakkı altyapı tesis kullanım bedeli

7,80 9,00

2.2- Metro, tramvay, tünel, raylı sistem ve benzeri tesislerde Bursa Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde veya tasarrufunda 
olan Haberleşme Altyapısında göz kullanımı için geçiş hakkı altyapı tesisi kullanım bedeli

13,00 15,00

*3) Geçiş Hakkı Bedelleri ( 1 Yıl, TL/m) 2021 2022

3.1- Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan yerler için geçiş hakkı bedeli 2,30 2,70

3.2- Metro, tramvay, tünel, raylı sistem ve benzeri tesislerin sınırlarındaki yerler için geçiş hakkı bedeli 19,00 19,00

3.3- Havai Hat Tesisi Geçiş Hakkı Bedeli 1,10 1,30

3.4- Tapuda Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı taşınmazlardan geçiş hakkı bedeli: Metresi, taşınmazın emlak 
vergisine esas asgari metrekare birim değeri çarpanı

%2 %2

4) Diğer Bedeller 2021 2022

4.1- Etüd/Saha Keşif Hizmeti Bedeli (Bir Defalık) (TL.) 800,00 900,00

4.2- İşletmecinin altyapı tesis edeceği güzergahlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi Elektronik Haberleşme Altyapısı ihtiyacı 
olan yerlerde Belediye adına altyapı tesis edilmesi halinde geçiş hakkı bedeli

MAHSUPLAŞILACAKTIR.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ  2022 MALİ YILI GELİR TARİFESİ



15

Tablo
1

Kademe
Yatırıma

Katılım

Oranı

Yatırıma

Katılım

Tutarları (TL/m)

A B C D E

Altyapıyı tesis eden 1 120 -

1 1/2 60,00 60,00

2 1/3 40,00 40,00 40,00

3 1/4 30,00 30,00 30,00 30,00
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GENEL AÇIKLAMALAR

1)

Tarife düzenlemesinin referansları 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'na dayanılarak çıkarılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu'nun 02.12.2010 tarihli ve 27773 sayılı Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında tebliğ, 27.12.2012 tarihli ve 
28510 sayılı Sabit ve Mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerecin taşınmazlardan geçirilmesine 
ilişkin yönetmelik ve 12.06.2017 tarihli Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından yayınlanan Elektronik Haberleşme Altyapı 
Tesisleri Referans dokümanıdır.

2)
Tarife Ücretleri Yönetmelikte belirtilen ilkeler uyarınca etkin ve sürdürülebilir rekabet ortamının sağlanması maksadıyla, Ülke kaynaklarının 
verimli kullanılması hassasiyetiyle teknik açıdan imkanlı ekonomik açıdan oranlı ve makul olarak, diğer şehirlerde uygulanan tarifeler ve ilgili 
tarafların önerileri ile serbestçe belirlenmiştir.

3)
Tarifedeki bütün pozlar için ilgili bedellerin toplamının Belediyeye yatırıldığını belgeler dekontlar ve varsa gerekli belgeler ile başvurulacak ve 
sonrasında Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak imzalanacaktır.

4)
Geçiş Hakkı Sözleşmeleri 1 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık süreler dahilinde yapılacaktır. Gerekli görüldüğü hallerde ve tarafların onayıyla sözleşme 
bitiş tarihinin takvim yılı sonuna denk getirilmesi amacıyla aylık olarak da  hesaplama yapılabilecektir. 

5)
Geçiş hakkı ücretlerinin Bursa Büyükşehir Belediyesi ilçelerinden Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel ve Gürsu ilçelerinde 5 (Beş) yıllık peşin 
ödenmesi halinde %10 - yüzde on, 10 (On) yıllık peşin ödenmesi halinde %20 – yüzde yirmi oranında indirim uygulanır. Diğer ilçelerde 5 (Beş) 
yıllık peşin ödenmesi halinde %20 – yüzde yirmi, 10 (On) yıllık peşin ödenmesi halinde %40 – yüzde kırk oranında indirim uygulanır.

6)
Tüm kazı başvuruları Aykome Şube Müdürlüğüne , Altyapı Tesisi Kullanım başvuruları Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına yapılacak ve talep edilen 
güzergah dijital ortamda sunulacaktır.

7)
Sözleşme yenilenmesi durumunda; Yeni sözleşmeye ait geçiş hakkı bedelinin sözleşme başlangıç tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde 
ödenmesi gerekmektedir. Bu sürenin aşılması durumunda yasal gecikme faizi uygulanır.

8) 1.1 ve 1.2 pozlarına KDV dahildir. Diğer tüm poz ücretleri KDV’ den muaftır. 
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Sıra No Poz No POZ AÇIKLAMALARI

1 1.1

Altyapı Katılım bedeli altyapıyı tesis eden işletmeciye/kuruma/belediyeye ve bu altyapıyı kendinden önce kullanan diğer
işletmecilere, kullanım süresince bir defa ödenmesi gereken ücretlerdir. Yapılacak ödeme miktarı ilgili güzergahı kullanacak
kaçıncı işletmeci olduğuna göre belirlenen kademe esas alınarak güzergahı kullanan her bir işletmeciye Tablo-1 de belirtilen
kademe sırasına göre hesaplanan altyapı katılım bedelini ödeyecek, makbuz veya muvafakatname getirerek belgeleyecektir.

Tünel, Raylı sistem güzergahında Ortak Elektronik Haberleşme Altyapısı kullanımı durumunda her bir işletmeci Altyapı Katılım
Bedelini kendisinden önceki kuruma/işletmeciye/işletmecilere Tablo 1’de belirtilen kademe sırasına göre hesaplanan bedelin
dörtte birini (1/4) öder.

Mevcut altyapı tesisi kullanılması durumunda; altyapıya katılım sağlayan her bir işletmeci altyapı katılım bedeli olarak Tablo-1' e
göre katılımcı sırasına göre karşılık gelen birim metre fiyatı ile metrajın çarpımı üzerinden elde edilen bedeli kendisinden önce
gelen katılımcılara bir defaya mahsus öder.

Belediye tarafından tesis edilmiş veya başka kurumlar tarafından tesis edilip Belediyemiz tasarrufuna bırakılan fiber optik
altyapıların kiralanması durumunda altyapı katılım bedeli alınmaz, ancak güzergah üzerinde Belediyenin talep ettiği yerlerde
fiber optik kablo tesis edilir.

2 1.2

Altyapıya katılım sağlayanlar arıza-bakım-onarım bedeli olarak arıza-bakım-onarım birim metre fiyatı ile metrajın çarpımı
üzerinden elde edilen bedeli altyapıyı ilk tesis edene her yıl öder. Altyapının belediye tarafından tesis edilmesi veya başka
Kurumlar tarafından tesis edilip Belediyemiz tasarrufuna bırakılan fiber optik altyapıların kiralanması durumunda; Hattın arıza-
bakım-onarım işleri altyapıyı kullanan ilk işletmeci tarafından yapılır ve bu bedel alınmaz. Hatta katılan diğer işletmeciler de
arıza-bakım-onarım bedelini ilk işletmeciye öder.

Altyapı Arıza-Bakım-Onarım bedelleri altyapıda oluşacak hasar ve arızalara 4 saat içerisinde müdahale ve 24 saat içerisinde
giderilme şartıyla yapılacak müdahaleler için belirlenmiş ücret olup, kablo arızası ve deplase çalışmalarında oluşan bedeller
hariçtir. Kablo arıza müdahalesi her işletmecinin kendi yükümlülüğünde olup, deplaseler ise o güzergahta kablosu bulunan
işletmeci sayısınca ayrıca hesaplanarak karşılıklı mahsuplaşılacaktır.

BBB adına tesis edilmiş altyapılarla ilgili sözleşmelerin sona ermesi durumunda mevcut altyapının bakım ve arıza takipleri ilk
işletmeci tarafından yapılmaya devam edilecek, geçiş hakkı sözleşmesi bu çerçevede yenilenecektir.

3(*)

3.1
3.2
3.3
3.4

SABİT VE MOBİL HABERLEŞME ALTYAPISI VEYA ŞEBEKELERİNDE KULLANILAN HER TÜRLÜ KABLO VE BENZERİ GERECİN
TAŞINMAZLARDAN GEÇİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK hükümlerine tabidir.

Geçiş Hakkı ücretleri Aykome Ruhsat Başvurusunu takiben 2. Keşif tutanaklarındaki metraj üzerinden ve  ruhsat bitiş süresi 
ücretlendirme başlangıcı kabul edilerek tahsil edilecek olup, Belediye tarafından hazırlanmış olan matbu sözleşme karşılıklı olarak 
imzalanacaktır.

4 4.1
Bursa Büyükşehir Belediyesi ilçelerinden 7 (Yedi)  ( Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, Kestel, Gürsu, Mudanya, Gemlik)  ilçesinde %30 
indirimli uygulanır.

5 4.2
İşletmeci ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında bir ek sözleşme/protokol yapılacaktır. BBB adına tesis edilen altyapının bedeli 
karşılığı kadar yıl üzerinden geçiş hakkı ücreti alınmayacaktır.


